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Eerste schoolweek
Inmiddels zit de eerste schoolweek er weer op. We kijken met een positief en goed gevoel terug op
deze week. Gelukkig is iedereen weer gezond terug op school. Wel blijven de COVID-19 maatregelen
die we u vorige week hebben gemaild eerst van kracht. Zoals beloofd melden we u in elke
nieuwsbrief welke voorgenomen activiteiten door zullen gaan en welke we helaas moeten
annuleren. We hopen dat het virus snel onder controle is, zodat we weer terug kunnen naar het
“normale” schoolleven.
Nieuwe leerlingen
In deze periode zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart: Jurre Brink, Fajah
Boek, Jurre Cats, Romée van der Horst, Julian Koene, Fos Maris, Ava Seraus, Milan Vesper,
Noa Vissers, Avalon de Vries, Joes Zanders, Lis Zanders, Pim Zanders, Elise Weessies, Viggo
Weessies, Senn Veldhuizen, Tom Jager. We wensen ze allemaal een fijne tijd op de
Hekakker.
Welke activiteiten gaan door?
In de schooljaarkalender, die uw kind vorige week mee naar huis heeft gekregen, staan alle
voorgenomen activiteiten gepland, die aan het begin van het schooljaar bij ons bekend zijn. Of deze
activiteiten ook daadwerkelijk door zullen gaan hangt af van de ontwikkelingen van COVID-19. Via de
nieuwsbrief houden we u per periode op de hoogte welke activiteiten er wel doorgaan en welke niet.
In de aankomende periode staan de volgende activiteiten gepland:
Informatieavond op 7 september
De informatieavond op school gaat dit jaar niet door, omdat we de verplichte 1,5 meter afstand niet
kunnen garanderen. Natuurlijk willen we u wel informeren over hoe er in de groep gewerkt wordt.
Daarom wordt er door elke groep een PowerPointpresentatie gemaakt die uw zoon of dochter aan u
presenteert. Tijdens deze presentatie wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke zaken die
specifiek gelden voor de groep en ziet u hoe er gewerkt wordt. Maandagmiddag 7 september
ontvangt u van de leerkracht via de email de PowerPointpresentatie. Het is dus de bedoeling dat u op
deze dag samen met uw kind(eren) de presentatie bekijkt.
Koffieochtend op 18 september
De eerste koffieochtend van dit schooljaar wordt geannuleerd. Mocht u vragen, opmerkingen of tips
hebben, dan verzoeken we u een afspraak te maken met onze directeur Han Kemker.
Schoolfotograaf op 24 september
Deze activiteit laten we wel doorgaan. De fotograaf is prima in staat om 1,5 meter afstand te houden
tot de leerlingen. Van tevoren wordt de fotograaf gecheckt door foto Koch op gezondheidsklachten
en bij binnenkomst op school nogmaals door ons. We zullen deze dag echter geen extra
ondersteuning vragen van de OV.
Opgavenbriefjes en opvangadressen
De kinderen hebben vorige week de eerste week informatie meegekregen. Graag ontvangen we van
iedereen de in te vullen formulieren zo snel mogelijk retour. Het formulier voor de opvangadressen
hoeft alleen retour wanneer er gegevens gewijzigd zijn.
Mocht er iets veranderen in uw adresgegevens of heeft u een ander e-mailadres, wilt u dit dan ook
doorgeven aan irenevanderveen@obsdehekakker.nl?
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Leerlingenraad
De verkiezing van de leerlingenraad vindt dit jaar plaats op maandag 14 september a.s. Alle
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. De
leerlingenraad bestaat uit 4 leden,
o 2 leerlingen uit groep 5, zij verzorgen de post
o 2 leerlingen uit groep 6, zij houden de financiën bij
o 2 leerlingen uit groep 7, zij schrijven het verslag
o 2 leerlingen uit groep 8, zij zitten de vergaderingen voor
Behalve de leerlingen zit er een adviserend lid vanuit het schoolteam in de raad
en een MR lid. Zij ondersteunen de voorzitter bij het maken van de agenda en
het leiden van de vergadering, ondersteunen de notulist, ondersteunen de penningmeester en
onderhouden de contacten met het schoolteam en de MR.
In de school zullen de aankomende week posters hangen waarop de kandidaten zich zullen
presenteren. De kandidaten kunnen een week lang campagne voeren. Uiteindelijk bepalen de
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 via een stemformulier wie er voor één jaar in de leerlingenraad
komen. Maandagmiddag 14 september a.s. presenteren de kinderen op het podium hun plannen aan
de leerlingen.
Schoolzwemmen
Vanaf morgen starten we met het geven van de natte gymlessen. Meester Jos zal samen met de
leerlingen en de eigen groepsleerkracht op de fiets naar het Molenduinbad gaan. We hebben
gekozen voor de volgende fietsroute: Via de Brinkhof, richting het sportveld en dan via De Marke
naar het zwembad. Volgens ons de veiligste en overzichtelijkste route. Het blijkt dat sommige ouders
problemen ervaren met de BSO met betrekking tot het op de fiets naar school komen. Inmiddels
hebben wij contact gehad met de BSO en zorgen zij ervoor dat de leerlingen begeleid met de fiets
naar school worden gebracht en gehaald. Let op: het is wel belangrijk dat de leerlingen op de fiets
naar school komen op hun zwemdag. Wanneer ze geen fiets bij zich hebben kunnen ze ook niet
zwemmen.
In het zwembad zal meester Jos de zweminstructeur ondersteunen en zal de leerkracht aan de kant
extra toezicht houden. Samen met het Molenduinbad is er een protocol opgesteld waar de
verantwoordelijkheden duidelijk in beschreven staan. U bent altijd welkom op school om dit protocol
in te zien.
Schoolfotograaf
Op donderdag 24 september a.s. komt de schoolfotograaf. De fotograaf gaat dit jaar
alleen individuele foto’s maken.
Een paar tips van de fotograaf:
 Bij regenachtig weer is het belangrijk dat de kinderen met droge haren op
school komen.
 Laat de kinderen kleurrijke kleding aantrekken. (In verband met de kleur van
de foto liever geen lime groene kleding dragen.)
 De foto's worden geheel vrijblijvend gemaakt. U bent dus niet verplicht de foto's te kopen.
Ook is het mogelijk om alleen de groepsfoto's, de individuele foto's of de foto's met broertjes
en zusjes te kopen (of juist niet). Alle varianten zijn dus denkbaar.
Studiedag groep 1 t/m 3
Op vrijdag 25 september staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m
3. De kinderen uit deze groepen zijn deze dag vrij.
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Juf Tseardtsje neemt afscheid
A.s. maandag 31 augustus ’20 is de laatste werkdag van juf Tseardtsje. Vanaf dinsdag 1 september
gaat zij met pensioen. Uiteraard zullen we hier maandag uitgebreid aandacht aanbesteden. Hoe dit
er precies uitziet kunnen we in deze nieuwsbrief niet vertellen, omdat juf Tseardtsje de nieuwsbrief
ook leest. Maar dat het een leuke dag wordt mag duidelijk zijn.
Gymtassen
De groepen 1 en 2 hebben een gymtas op school liggen. De andere groepen nemen hun gymtas
alleen mee op de dag dat ze gym hebben. Het is niet de bedoeling dat de gymtassen van de groepen
3 t/m 8 op school blijven liggen.
Spijkerjasje kwijt
Op de eerste schooldag is een leerling uit groep 3 haar spijkerjasje kwijtgeraakt. Ze heeft hem ’s
ochtends aan de kapstok gehangen en ’s middags was hij weg. Wie heeft deze jas per ongeluk mee
naar huis genomen? Het gaat om een spijkerjasjes met een regenboog achterop.
Belangrijke data:
- 28 augustus Leerlingenraad
- 7 september Nieuwsbrief 2
- 8 september OV/MR
- 14 september verkiezingen leerlingenraad
- 15 september Prinsjesdag
- 21 september nieuwsbrief 3
- 23 september start kinderpostzegels door groep 8
- 25 september studieochtend groep 1 t/m 3. De leerlingen in deze groepen zijn vrij.
- 30 september t/m 12 oktober Kinderboekenweek
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

Gratis zanglessen Koorschool Drenthe
De zomervakantie is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. Ook Koorschool
Drenthe start na de zomervakantie weer op.
Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe zangers (jongens en meisjes vanaf ca. 6 jaar) hebben we nu
een hele leuke aanbieding:
De individuele zanglessen in de maand september zijn GRATIS voor nieuwe leden van de koorschool.
Koorschool Drenthe is net even een ander koor dan de meeste kinderkoren. Je krijgt bij ons namelijk
ook een goede individuele kooropleiding. Dat betekent dat je bij ons leert om je stem goed te
gebruiken, maar ook leer je bij ons de basis van de muziektheorie kennen.
Hiervoor gebruiken we de methode ‘Een leven lang zingen’ van Rintje te Wies.
In het eerste half jaar zijn de zanglessen het belangrijkste onderdeel van de kooropleiding. Hier leer
je in de wekelijkse zanglessen de basis van het zingen aan. Daarna ga je voorzichtig ook stukjes met
het koor meezingen. Zo groei je er langzaam naartoe om mee te zingen als volwaardig koorzanger!
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Koorschool Drenthe wil zingen op een hoog muzikaal en artistiek niveau. Dat is hard werken, maar
het geeft vooral ook heel veel plezier! We zingen ook nog eens in wel 5 verschillende talen. Met de
uitspraak word je geholpen.
De zanglessen en koorrepetities worden gegeven door de artistiek leider van de koorschool: Arian
van der Mark. Voor meer informatie of aanmelding kun je ook bij hem terecht.
Word je enthousiast? Meld je nu aan. Bij de gratis lessen hoort ook de uitnodiging om een repetitie
van het koor bij te wonen.
Aanmelden kan via: info@koorschooldrenthe.nl Of via de website: www.koorschooldrenthe.nl
Wil je eerst nog meer informatie? Ook dat kan. Je kunt altijd even bellen met Arian van der Mark: 0618 48 60 70

